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U12   Programul zilei 
 

Acte de vorbire 

 

Info                                  � 
 

Majoritatea românilor încep lucrul 
dimineaţa la 7 şi termină la ora 15. 
Nu au pauză de prânz, dar au o 
pauză pentru gustare, pe la ora 10 
sau 11.  
Unii lucrează suplimentar, după-
masa. La fel şi studenţii: mulţi se 
angajează ca să aibă un venit 
asigurat: cu normă întreagă sau cu 
o jumătate de normă. Astăzi sunt 
mulţi studenţi care fac două 
facultăţi. Programul lor este foarte 
încărcat. 
Multe firme se aliniază acum la 
programul european, cu orar de la 
9 la 18 şi pauza de prânz obliga-
torie. 
 

 
 

Nu sunteţi punctuali? 
 

-Domnişoara Popescu, e ora 8.30! 
-Vă rog să mă scuzaţi! 
-Iar autobuzul? 
-Nu, nu... Nu am auzit ceasul. 
-Nu sunteţi deloc punctuală...  
Nu-mi place! E ultima dată! 
-E ultima dată. Promit. 
 
 

* 
 
 
Dacă plecaţi de acasă târziu şi 
vreţi să ajungeţi la timp, luaţi un 
mijloc de transport rapid! 

       
                       

 
 
 

 
 
 

 
 

 

� 
 

A cere scuze 
S’excuser. Apologizing 
 

-Vă rog să mă 
scuzaţi! 
-Nu face nimic! 
 

A avertiza 
Avertissement. Warning 
 

E ultima dată! 
 

A promite 
Promettre. Promising 
 

Promit! 
Promit că e ulti-
ma dată! 
 

 

Lexic                                 � 
acasă = à la maison; at home 
a alinia (ez) = aligner; to allign, fit in 
a angaja (ez) = engager, embaucher; 
to employ 
asigurat, ă, i, e = assuré; sure, regular 
a auzi (ø aud) = entendre; to hear 
deloc = pas du tout; whatsoever 
a se duce (mă duc) = aller; to go 
după-masa = après-midi; afternoon 
firmă/e (f) = compagnie; company 
gustare/ări (f) = goûter; snack 
iar = de nouveau; again 
a se îmbrăca (ø mă îmbrac) = s’habiller; 
to get dressed 
încărcat, ă, i, e = chargé; busy 
a începe = commencer; to begin 
a se întoarce (mă întorc) = revenir; to 
return 
lucru, ri (n) = travail; work 
obligatoriu, ie, ii = obligatoire; compulsory 
pauză/e (f) = pause; break 
prânz, uri (n) = midi; lunch 
program, e (n) = programme; program 
a promite = promettre; to promise 
punctual, ă, i, e = à l’heure; in time 
a se scula (ø mă scol) = se lever; to 
stand up 
a se scuza (ø mă scuz) = excuser; to 
apologize 
suplimentar, ă, i, e = supplémentaire; 
extra (hours) 
târziu = tard; late 
a se trezi (esc mă trezesc) = se 
réveiller; to wake up 
venit, uri (n) = revenu; income 
 

Nu confundaţi! � 
iar (adv) = din nou 
iar (conj) = şi 
 

Expresii 
ca să = afin de; in order to 
cu normă întreagă = à temps complet; 
full time 
cu o jumătate de normă = à temps 
partiel; part time 
la fel = de même; the same 
la timp = à temps; in time 
nu-mi place! = je n’aime pas; I don’t like 
pauză de prânz = pause-midi; lunch 
break 
ultima dată = la dernière fois; the last 
time 
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Gramatică Exerciţii 
 

1. Completaţi cu informaţia corectă: Complétez par la bonne information: Fill in with the appropriate information: � 
 

Majoritatea românilor încep lucrul dimineaţa la ... şi termină la ora ... Nu au pauză de prânz, 
dar au o pauză pentru gustare, pe la ora ... sau ...  
 

2. Care e programul tău? Quel est ton programme? What’s your programme? � 
 

Programul meu începe.................... şi se termină .................... La prânz mănânc ................ 
După-masă ...................................., iar seara ........................................................................  
 

3. Folosiţi verbele: Utilisez les verbes: Use the following verbs:  � 

a se trezi, a se spăla, a se îmbrăca, a se duce, a se întoarce 
 

A. Verbe cu -ez: Verbes en -ez: Verbs ending in -ez: -ez, -ezi, -ează, -ăm, -aţi, -ează 
 

a lucra, a studia, a (se) angaja, a (se) alinia...                         [G.6.1.2.1.1] 
lucrez, mă angajez, studiez, mă aliniez... 
lucrezi, te angajezi, studiezi, te aliniezi... 
lucrează, se angajează, studiază, se aliniază... 
lucrăm, ne angajăm, studiem, ne aliniem... 
lucraţi, vă angajaţi, studiaţi,  vă aliniaţi... 
lucrează, se angajează, studiază, se aliniază... 

 

 
 

4. Completaţi cu forma corectă: Mettez la bonne forme: Use the right form: � 
 

Unii (a lucra) ............... suplimentar, după-masa. Mulţi studenţi (a se angaja) .................... ca 
să aibă un venit asigurat. Astăzi sunt mulţi studenţi care (a studia) ................ la două facultăţi. 
Multe firme (a se alinia) ........................ acum la programul european. 
 
 

B. Adjective cu 3 terminaţii: Adjectifs à 3 terminaisons: Adjectives with 3 endings:             [G.3.2.1] 

obligatoriu, obligatorie, obligatorii 
program obligatoriu, pauză obligatorie, ore obligatorii 
 

5. Ce spune profesorul? Ce spune studentul? Ce spune şeful?...  ���� 
Que dit le professeur? Que dit l’étudiant? Que dit le chef?... What does the teacher/student/boss... say? 
 
 

-Programul e obligatoriu! 
-Prezenţa la curs e obligatorie! 
-Stagiul e obligatoriu! 
-Pauza e obligatorie! 
-Punctualitatea e obligatorie! 
-Gimnastica e obligatorie. 

profesorul 
medicul 
studentul 
şeful 
secretara 
  

 
 

C. Scopul Le but. Purpose                  ca să                      [G.9.1] 
Mulţi se angajează ca să aibă un venit asigurat. 
 

 

6. Completaţi cu verbul potrivit: am, ştiu, înţeleg, întârzii, obţin  � 
Compléter par le bon verbe: Insert a suitable verb: 
 

a. Studiez ca să ................... o diplomă. 
b. Lucrez suplimentar ca să ...................... mai mulţi bani. 
c. Întreb ca să ...................................... 
d. Citesc ca să ..................................... 
e. Iau un taxi ca să nu ......................... 

 

 

 
 

7. Scrieţi pe scurt ce program zilnic vreţi să aveţi. Motivaţi de ce. Écrivez brièvement quel programme 

quotidien vous voulez avoir. Motivez. Mention shortly what daily program you prefer. Motivate your choice. � 
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Incidente cotidiene Acte de vorbire. 
Noţiuni               � 

� 

Graba strică treaba! 
 
Prefer să vin la serviciu cu 
maşina şi, de obicei, nu 
întârzii. Locuiesc la margi-
nea oraşului şi trebuie să mă 
scol mai devreme ca să ajung 
la timp. Dar asta nu e o pro-
blemă pentru mine.  
Astăzi voiam să ajung la 
birou mai repede, dar n-am 
reuşit: grăbindu-mă şi depă-
şind altă maşină, am intrat 
într-un pom! N-am păţit 
mare lucru, dar nici la birou 
n-am mai ajuns... 
Graba strică treaba! 
 

  
 
 

 

Ce-ţi place 
şi ce nu-ţi place? 

 

 
În weekend, îmi fac pro-
gramul meu şi ies la plimbare 
cu câinele. Vara, îmi place să 
merg departe de oraş, să fac 
plajă şi să înot, fără nicio 
grijă. Acolo nu sună niciun  
telefon, iar mobil eu n-am! 
 

 
 
 

       
 

Plăcerea, neplăcerea 
Plaisir et déplaisir 
I like, I don’t like... 
 

Îmi place să... 
Nu-mi place să... 
Prefer să... 
 

Obligaţia 
L’obligation. Obligation 
 

Trebuie să... 
 

 
 

Intenţia 
L’intention. Intention 
 

Vreau să... 
Voiam să... 
 

 
 

Proverb 
Proverbe. Proverb 
 

Graba strică treaba. 
 
 

 
 

 
 

 

Lexic                          � 
acolo = là; there 
a ajunge = arriver; to arrive 
astăzi = aujourd’hui; today 
câine/i (m) = chien; dog 
a se culca (ø mă culc) = se coucher; to 
go to bed 
departe = loin; far 
a depăşi (esc) = dépasser, doubler; to 
overtake 
fără = sans; without 
grabă (f) = hâte; haste 
a se grăbi (esc mă grăbesc) = se 
dépêcher; to hurry 
grijă/i (f) = souci; care 
a ieşi (ø ies) = sortir; to go out 
a intra (intru) = (r)entrer; to enter 
a înota (ø) = nager; to swim 
a întârzia (întârzii) = être en retard; to be 
late 
nici = ni; (n)either...(n)or 
niciun, nicio = aucun; no 
obicei, uri (n) = habitude; use 
a păţi (esc) = arriver qqch; to happen 
plajă/e = plage; beach 
a-i plăcea (îmi place) = aimer; to like 
plimbare/ări (f) = promenade; stroll 
pom, i (m) = arbre; tree 
repede = vite; quickly 
a reuşi (esc) = réussir; to succeed 
serviciu/i (n) = service; job 
a strica (ø) = gâcher; to spoil 
timp (m/n) = temps; time 
treabă, treburi (f) = travail; work 
vară, veri (f)  = été; summer 
 

Cuvinte călătoare  � 
weekend (en) 
 

Expresii 
departe de = loin de; far from 
a face plajă = se faire bronzer; to get 
suntanned 
a intra în = heurter; to bump into/against 
la timp = à temps; in time 
la marginea oraşului = à l’extrémité de la 
ville; outskirts 
n-am mai ajuns = je ne suis plus arrivé; I 
failed to get to 
pentru mine = pour moi; for me 
vara = en été; in summer 
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Gramatică Exerciţii 
 

D. Expresia a-i plăcea  L’expression a-i plăcea. The phrase a-i plăcea    � 

Îmi place să merg departe de oraş.      [G.6.1 Verbe pronominale cu D] 
Nu-mi plac telefoanele mobile.  
 

8. Recitiţi textul Ce-ţi place şi ce nu-ţi place? 
Ce e adevărat (A), ce e fals (F)?  � 
Relisez le texte Ce-ţi place şi ce nu-ţi place? Qu’est-ce qui est 
vrai? Qu’est-ce qui est faux? Reread the text Ce-ţi place şi ce nu-
ţi place? True or false? 

a. Îmi place să ies la plimbare cu câinele. � 
b. Îmi place să merg departe de oraş.     � 
c. Nu-mi place să fac plajă şi să înot.     � 
d. Nu-mi place să sune telefonul.     � 

 

E. Negaţia nici La négation nici. The negative with nici 
N-am păţit mare lucru, dar nici la birou  
n-am mai ajuns... 
Îmi place să merg departe de oraş, să nu  
am nicio grijă. Acolo nu sună niciun  
telefon.                              �      [G.4.7; 7.1.2] 

9. Traduceţi: Traduisez: Translate: � 
 

a. Nici eu nici tu nu suntem punctuali. 
b. Nici ieri nici azi nu am sosit la timp. 
c. N-a sunat nici ceasul şi nici telefonul mobil. 
d. N-am nicio scuză. 
e. N-a venit niciun autobuz. 

 

 F. Modul conjunctiv             �    [G.6.1.2.2]                
Le mode subjonctif. The Subjunctive 
Prefer să vin cu maşina.  
Voiam să ajung mai devreme. 
Îmi place să înot. 
Trebuie să mă scol la timp. 
Vă rog să mă scuzaţi! 

10. Cine spune? Qui dit? Who says? � 
a. Vă rog să nu mai întârziaţi! 
b. Trebuie să fiţi mai punctual! 
c. Nu vreau să mă scol devreme. 
d. Nu-mi place programul obligatoriu. 
e. Trebuie să respectaţi regulile de  
circulaţie!  

 

11. Completaţi cu : Complétez par: Fill in with: prefer, vreau, doresc, îmi place, 
 nu-mi place, trebuie, nu trebuie, vă rog, doriţi, promit   � 

Cu ce .................. să mergeţi? 
................... să te scoli devreme? 
................... să-mi spuneţi cum ajung la gară? 
................... să nu mai întârzii. 
................... să mă scol devreme şi să mă culc devreme. 
................... să merg cu bicicleta. 
................... să mă scuzaţi! 

  
 

 

 

G. Modul gerunziu Le participe présent/Gérondif. The Gerund             �        [G.6.1.1.4] 
Depăşind altă maşină, am intrat într-un pom! 
Grăbindu-mă, am făcut accident. 

 
 

12. Explicaţi, după model: Expliquez d’après le modèle: Explain using the model: � 
Depăşind altă maşină, am intrat într-un pom. = Pentru că am depăşit altă maşină, am intrat 
într-un pom. 
Grăbindu-mă, am făcut accident. = ............................................................................................ 
Vrând să ajung mai devreme, am luat un taxi. = ......................................................................... 
 

13. Conversaţie: Conversation: � 
Ce vă place şi ce nu vă place în programul zilei? 
 

14. Introduceţi persoane în această imagine. Imaginaţi ce au făcut şi ce vor face. 
Introduisez des personnages dans cette image. Imaginez ce qu’ils ont fait et ce qu’ils vont faire.   � 
Imagine there are people in the picture. Think what they did and what they will do.    

 
 

 
 


